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Štefcováček je zpravodaj ZŠ a MŠ Štefcova, který je určen především rodičům 
našich žáků a přátelům škoy, obsahuje informace o dění ve škole.  

 

 
Kontakty na vedení ZŠ a MŠ Štefcova 

ředitel: Mgr. Eduard Hlávka 495 263 566  hlavka@stefcova.cz  

zástupce pro II. stupeň: Mgr. Věra Krčková 725 048 947  krckova@stefcova.cz  

zástupce pro I. stupeň: Mgr. Marie Hutlová 725 048 949  hutlova@stefcova.cz  

zástupce pro MŠ: Mgr. Taťána 
Metelková Ph.D. 725 781 552 ms@stefcova.cz  

 
 
vedoucí ŠD:  

Jana Kolmanová 

606 776 980  
(Herna 1. a 2.) 
724 263 074 
(ŠD ve škole 3. -8.) 

sd@stefcova.cz   

hospodářka: Mirka Rohlíková 606 777 038 nebo 
606 777 056 zs@stefcova.cz  

 jídelna:  Hana Mičková  606 776 996 sj@stefcova.cz  
výchovný poradce:        Mgr. Anna Moserová        606 777 062                  moserova@stefcova.cz 
školní psycholog:        Mgr. Lucie Čáslavská        727 894 996                   caslavska@stefcova.cz 
metodik prevence: Mgr. Helena Bellerová 606 777 056/122 bellerova@stefcova.cz 
 
email na ostatní učitele ZŠ: prijmeni@stefcova.cz  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Prázdniny - školní rok 2018/19 

Hlavní prázdniny: pro děti budou trvat od 29. června (so) do 1. září 2019 (ne) 
Nový školní rok 2019/2020 začíná 2. září 2019 (po) 
Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2018 (po + út) 
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2018 (so) – 2. ledna 2019 (st) 
(vyučování začíná ve čtvrtek 3. ledna 2019) 
Pololetní prázdniny: 1. února 2019 (pá) 
Jarní prázdniny: 25. února – 3. března 2019 
Velikonoční prázdniny: 18. dubna 2019 (čt) 

 
Informace a třídní schůzky - vždy ve čtvrtek 

15. listopadu 2018 (čt) – informace 
13. prosince 2018 (čt) – informace + prodejní vánoční výstava + den otevřených 

dveří 
10. ledna 2019 (čt) – třídní schůzky 
21. března 2019 (čt) – informace 
2. května 2019 (čt) – informace 
13. června 2019 (čt) – třídní schůzky 
Informace pro rodiče vždy od 17 h. 
Třídní schůzky: 2. stupeň od 17 h, 1. st. od 17,30 h. 

 
Sběr papíru  – kontejner bývá přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru 
bez provázků a igelitových tašek. Termíny sběru: vždy v úterý!   

27. 11. 2018 8. 1. 2019 12. 2. 2019 19. 3. 2019 
16. 4. 2019 28. 5. 2019 25. 6. 2019 

 
Sběr kaštanů a žaludů 
Sběr kaštanů a žaludů je u konce, celkem bylo nasbíráno 6,9 tun. Bylo zváženo a odvezeno 
216 pytlů. Výsledky se za poslední týden nezměnily. 3.B zvítězila, 3.D a 1.C jsou také na 
bedně. Třída 1.C, 3.B a 3.D, také vyhrála soutěž v týmovosti. Více než 10kg přineslo 170 
žáků a budou odměněni poukázkami do Tesca a do knihkupectví. Kupóny předají v 
listopadu žákům třidní. Více než 100kg přineslo 8 žáků. Nejvíce, jako minulý rok nasbíral 
Lukáš Guňka. Do sběru se zapojilo 40% žáků školy.  
 
Elektronická žákovská knížka 
Z administrativních důvodů si lze nové přihlašování do elektronické žákovské knížky 
vyzvednout pouze v úředních hodinách: úterý 7:30 – 8:00 u Mgr. Jeriové, budova 2. stupně, 
kabinet přírodopisu. 
 
Informace výchovné poradkyně 
Jednotná písemná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol se koná formou            
písemného testu z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou termínech: 12. dubna 2019 a                
15. dubna 2019. Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky! Jednotná písemná přijímací             
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zkouška z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 7. tříd se letos koná ve dvou                 
termínech, a to 16. dubna 2019 a 17. dubna 2019. Další informace, aktuality a podrobnosti               
na webu školy v sekci Poradenské služby. 
 
Broučci 
Ve školním roce 2018/2019 opět ve středu od 16:00 do 17:30 probíhají pravidelná setkání              
Broučků. Rozpis jejich setkání na 1. pololetí 2018/2019 můžete vidět na stránkách školy v              
okénku „Klub předškoláků“ . 

  
Broučci - podzim Broučci - stromy 

Krok za krokem prvním rokem 
Ve školním roce 2018/2019 se můžete podívat, jak se daří našim prvňáčkům. Ukázkové             
hodiny jsou určeny nejen rodičům současných prvňáčků, ale i těm budoucím. Setkání            
probíhají vždy ve čtvrtek od 15:00 hod. ve třídě 1. A. Rozpis ukázkových hodin - 22. 11.,                 
20. 12., 17. 1., 14. 2., 14. 3., 25. 4., 16. 5. Při těchto hodinách si budete moci zavzpomínat                   
na svoje školní léta a zároveň porovnat školní prostředí dříve a nyní. Uvítáme mezi námi               
také i budoucí prvňáčky. Na společná setkání se těší paní učitelka Dagmar Straňáková. 
 
Absolventský ples ZŠ Štefcova 
V pátek 15. února se uskuteční v KD Střelnice v Hradci Hrálové 1. ročník absolventského               
plesu naší školy. Je určen pro všechny zájemce, především pro bývalé žáky naší školy, pro               
rodiče současných i bývalých žáků i pro širokou veřejnost. Součástí plesu bude bohatá a              
zajímavá tombola, vystoupení bývalých i současných žáků naší školy, soutěž mezi           
absolventy o nejvíce zastoupenou třídu na plese a další atraktivní zábavy.  
Srdečně zveme všechny zájemce - o prodeji vstupenek budeme informovat          
prostředníctvím školního webu. 
 
Zahraniční zájezdy 

1) Nabízíme zájezd do Paříže s cestovní kanceláří KRISTOF v termínu 22. 4.-27. 4.             
2019. Cena 6990,- Kč + 1000,-Kč Disneyland, celkem 7990,-Kč, Program: Paříž,           
Versailles, Disneyland, podrobnosti na webu školy, přihlásit se je nutné do 31. 10.             
2018 na email: peterova@stefcova.cz. 

2) Lyžařský zájezd do Alp - prosinec 2018 - podrobnosti na webu školy, kontakt -              
kolacek@stefcova.cz.  
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Plánované akce - školní rok 2018/201 
1) Exkurze 2. stupně - dějepis - Josefov, Chlum  

- Kuks, Kutná Hora 
- Lidice 
- Muzeum Východních Čech 
- Historické centrum Hradce Králové 

- přírodopis – exkurze: 7. ročník - ZOO Stěžery  
8. ročník - Karim  HK 
9. ročník - hvězdárna 

- 9. r. - návštěva Úřadu práce HK 
- prezentace Střední uměleckoprůmyslové školy 

- Útěk na sever - zeměpisný pořad pro žáky 5. až 9. ročníku 
- Myslit smysly? Bez smyslů Vánoce ztrácejí smysl - beseda pro žáky 8. ročníku 

 
Trojboj 5. tříd Orientační běh 

2) Globe program (Global Learning and Observation to Benefit the Environment). 
V letošním školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního programu GLOBE. V 
programu se  využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování. Žáci trénují 
výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských 
projektů. Na výzkum navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí v okolí školy. 
O svých aktivitách a zjištěních žáci informují místní veřejnost. Své výstupy sdílejí v 
mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem. Tématem roku je 
Zahradní bomba. Poznáme dobře naši školní zahradu, její logiku a souvislosti. Seznámíme 
se s pojmem permakultura. Pokusíme se přidat fantazii a vytvořit na školních pozemcích 
nové světy pro výuku i odpočinek. Do programu je zapojeno 117 zemí celého světa. 
Garantem programu je NASA a NOAA, národním koordinátorem v ČR je vzdělávací 
centrum Tereza. Více se můžete dozvědět na https://globe-czech.cz/cz. Nejvíce se do 
programu zapojí žáci 7. ročníku, v rámci volitelného předmětu přírodovědná praktika. 
3) Sportovní akce - orientační běh 

- florbalové turnaje 2. stupně 
- třídenní kurz sportovních tříd 
- atletické a fotbalové soutěže 

4) Soutěže  - čeština  - literární soutěže, recitační soutěže 1. i 2. stupně 
    - Rosteme s knihou - slohová soutěž 

- Štefcovský pisálek - na podzim proběhne 2. ročník literární          
soutěže zaměřené na autorské psaní žáků ZŠ Štefcova 

- olympiáda z češtiny - podzim 2018 
            - hudební výchova - pěvecká soutěž pro 1. i 2. stupeň 
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- chemie - soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (soutěž 
 jednotlivců, soutěž projektů) - podzim 2018 

- chemická olympiáda  - 55. ročník 
- fyzika - Archimediáda pro 7. ročník 

                                      - Fyzikální olympiáda pro 8. a 9. ročník 
- přírodopis -   6. - 9. Biologická olympiáda 

6. - 9. Poznávání rostlin a živočichů 
8. - 9. Přírodovědný klokan 

- dějepis - dějepisná olympiáda - letošní téma zní : Za poznáním, za  
obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. 

5) Akce 1. stupně 
a) Akce prvních tříd (1. A, B, C) 
- podzim 2018 - Beseda o knížkách se spisovatelkou Jitkou Vítovou 
- jaro 2019 - Malý princ, hudební divadlo dětem, Michaela Novozámská, Aldis 

      - návštěva knihovny v Malšovicích 
      - leden - divadlo Drak 

b) Akce 3. tříd - divadelní představení Mimoni v divadle Drak 
- výtvarná dílna v Labyrintu 
- knihovna Malšovice 
- hudební představení Malý princ. 

c) 5. C -  podzim - divadlo Drak 
- bruslení v rámci Tv - Třebechovice 
- zimní ŠvP - Strážné - 10. 2. - 15. 2. 2019 
- Hvězdárna - 10. 12. 2018 

d) T - PROFI - soutěž pátých tříd k volbě povolání 
 
6) Školní akademie - v červnu tradičně proběhne ve sportovní hale v Třebši školní              
akademie školy ZŠ Štefcova Hradec Králové. Můžete se těšit na skvělá vystoupení našich             
žáků, taneční, hudební, pěvecká, sportovní a především na rozloučení studentů devátých           
tříd se základní školou, kteří tu obdrží svá poslední “základkářská” vysvědčení. 

 
Archeopark Všestary Abeceda peněz 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Provoz školní družiny Sluníčko - 6:00 - 16:45 
Čtěte prosím aktuální informace na nástěnce u hlavního vchodu. 
ŠD herna 1,2  606 776 980 
ŠD ostatní herny: 724 263 074 
 
Připravované akce v ŠD: 
říjen - kino, štafetový běh 
listopad -  interaktivní program ,,Dušičky" 

- vánoční fotografování 
- vánoční tvoření rodičů s dětmi (26.11.) 

prosinec - mikulášský program - Jak Mikuláš berlu ztratil 
leden - tříkrálové zpívání 
           interaktivní program Zdravá pětka 
 
Kroužky školní družiny 

1) Dovedné ruce - M. Marešová - herna č.2 (budova ŠD nebo keramická dílna) - 
pondělí 15:15 - 16:20 

2) Svět tvoření - J. Šedivá, DiS. - herna č.6 - úterý 15:15 - 16:30 
3) Všeználek - Mgr. M. Suchanová - 1. A nebo kuchyňka 2. stupně - čtvrtek 15:15 - 

16:30 
4) Sportovní - Mgr. M. Schmiedová - tělocvična + hřiště ZŠ - pondělí 15:15 - 16:15 
5) Loutkový - J. Kolmanová - herna č.1 - čtvrtek 15:15 - 16:30 
6) Keramické tvoření rodičů s dětmi - I. Sedlářová - keramická dílna - čtvrtek 1x za 14 

dní 16:30 - 18:00 
 

  
Štafeta školní družiny Příměstský tábor 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Po prázdninách jsme se sešli opět v plném počtu 158 dětí, 12 pedagogů a 6 provozních 
pracovnic. Přivítali jsme mezi sebe 48 nových kamarádů a novou paní učitelku k 
nejmladším dětem - Martinku. Trávíme spolu hodně času – od 6.15 do 16.30 (…i déle, 
neboť pořádáme i odpolední akce pro rodiče s dětmi a někdy ve školce i nocujeme). 
 
Z nadstandardních aktivit v tomto školním roce nabízíme pravidelně Ekologický a 
pěstitelský kroužek, Lerngymnastiku, Hudebně dramatický kroužek pro nejmenší, 
Keramické tvoření, netradiční výtvarné a pracovní činnosti „Šikuláček“, Veselé pískání na 
flétnu, Atletické hrátky, Plavání, Hravou angličtinu, skupinovou i individuální logopedickou 
péči, pěvecký sbor „Kosáček“. Opět plánujeme bruslařský kurz na zimním stadionu 
v Třebechovicích pod Orebem, zimní pětidenní kurz Pohádkové lyžování v Mladých 
Bukách a na jaře pro předškoláky pětidenní školku v přírodě. Chtěli bychom navázat i na 
úspěchy ve výtvarných, hudebních a sportovních soutěžích (plavání, atletika, hokejbal, 
fotbal). Pro kamarády z ostatních hradeckých mateřských škol pořádáme Čertovské hrátky, 
Plavecké štafety a Atletické hrátky. 

  
MŠ - pasování školáků MŠ - škola v přírodě 

Na podzim a v zimě plánujeme tyto akce: pravidelné divadelní představení, 
návštěvy hradeckých knihoven, pohádkové cesty lesem s hledáním pokladu, návštěvu 
výstavy železničních modelů na hradeckém nádraží, Bramboriádu, Drakiádu, Posvícení, 
Dýňobraní, oslavu sv. Martina, Čertovské hrátky, Mikulášskou nadílku, adventní výlety, 
vánoční tvořivou dílnu, vánoční třídní besídky, vánoční nadílku, Tříkrálový den, Masopust, 
karneval a další překvapení. 
Sbíráme kaštany a žaludy, starý papír a plastová víčka pro Rebečku. 
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Bramboriáda - kolektiv pedagogů MŠ 
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